
O princípio base consiste em 
dispor de uma ferramenta e de um 
canal digital via telemóvel, para re-
alização de inquéritos e sondagens 
junto dos cidadãos e assim através 
da sua voz implementar as medi-
das do seu manifesto eleitoral com 
maior eficácia e em correspondên-
cia com os ensejos manifestados.

A grande inovação é que pode utilizar esta ferramenta 
de trabalho, por exemplo, no decurso de reuniões de 
Câmara e rapidamente e com grande simplicidade, 
lançar inquéritos que os cidadãos responderão no 
instante em que são notificados através do convite 
que lhes chega ao telemóvel. As respostas são pro-
cessadas em tempo real e os resultados apresentados 
em formato de gráficos. A voz do cidadão conta.
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O Módulo PARTICIPO da APP Mobile Município 
360º, tem as seguintes principais características:

Permite a construção ilimitada de sondagens 
com um número de perguntas e de opções de 
resposta também ilimitado;

Permite a construção no seu telemóvel de per-
guntas “spot”, lança-las nos telemóveis dos 
cidadãos e obter a evolução das respostas que 
vão chegando sob a forma de gráfico;

Permite usar 3 tipologias de opção de resposta 
(escolha simples, múltipla e aberta), e possibilita 
que estas tenham, quando necessário, um 
pequeno descritivo adicional que irá ajudar o 
cidadão a melhor posicionar as suas respostas.

Permite que as perguntas sejam disponibilizadas 
através de uma notificação ao cidadão, podendo 
estas ser fechadas em qualquer momento;

Permite a visualização gráfica (múltiplos gráfi-
cos) das várias opções de resposta às perguntas;

Permite definir a periodicidade de análise dos 
dados (Diário, Semanal, Mensal, …, 2 Anos);

Permite a exportação para excel dos dados 
recolhidos (perguntas e respostas) para efeitos 
de produção de outras vistas de análises mais 
específicas;

As sondagens tomam a forma de provedoria do cidadão como se 
estes estivessem presentes no dia a dia da vida do Executivo e, em 
particular, no decurso das reuniões de tomada de decisões. A sua 
voz converte-se num ativo inestimável e habitual, de tal forma que, 
quando falta, é sentida a sua ausência. 
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